KRISTIANSTADS PISTOLSKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2019

1

.

KRETSTÄVLINGAR

2019

Precision & Fältskjutningar och
Militär Snabbmatch.
Rätt att delta i kretsens tävlingar har samtliga skyttar
som innehar pistolskyttekort och är klubbmedlem i
någon klubb tillhörande Kristianstads och Malmöhus
Pistolskyttekretsar.
Arrangerande klubb bestämmer om även skyttar från
andra kretsar får delta. Alla skyttar deltar fullt ut dvs.
räknas med i prispengar och standardmedaljer.
Inbjudan skickas till kretssekreteraren samt till kretsens
tävlingsledare för kontroll och distribution senast 4
veckor före tävlingen, samt fältskyttebanan skall vara
kontrollerad av kretsens kontrollant senast 3 veckor
före tävling.
Webshooters program för tävlingsadministration skall
användas för samtliga kretstävlingar. I Webshooter
skall tävlingarna namnges Kristianstadkretsen F1, P1,
MS1 osv.

Inbjudan
Inbjudan skall vara klubbarna tillhanda senast 14
dagar före tävlingen, om tävlingen har föranmälan
skall inbjudan vara klubbarna tillhanda senast 14
dagar före sista anmälningsdag. Kretssekreteraren
distribuerar inbjudan till klubbarna i L- o M-krets.
Inbjudan anslås på L- och M-kretsens hemsidor.
Om arrangören önskar inbjuda fler klubbar får
arrangören själv ombesörja detta.
Anmälan sker i Webshooter såsom föranmälan.
Anmälan på plats kan ske vid tillgång till platser
och enligt nedan
fältskjutning: 0830 - 1100
precisionsskjutning: söndagar 08.30 – 10.00, lördagar
enligt inbjudan.
Anmälningstider mil. Snabb enligt inbjudan.
Används föranmälan till en tävling skall skytt
ankomstregistrera sig senast 20 minuter före start för
att vara säker på att få behålla sin starttid.
Om föranmälan används skall starttiderna
återrapporteras i god tid före tävlingsdagen
(rekommendation minst 1 vecka före).
Följande uppgifter skall finnas på inbjudan:
Dag och samlingsplats (vid behov skiss)
Tävlingsledarens eller sekreterarens telefonnummer.
Anmälningstider och avgifter, skjutklasser och
vapengrupper, max antal starter per skytt, antal
fältskjutningsstn/tävllingsserier,
serietävlans aktuella matcher, eventuell servering. Av
anmälan skall framgå klubb, namn,
pistolskyttekortsnummer, vapengrupp och klass. Se
även regler i skjuthandboken.
Föregående kretsens-bästalista bör om det är möjligt
finnas tillgänglig på tävlingsplatsen.

Arrangör kan sätta gräns för max antal deltagare på
tävling. Begränsning görs då med:
1.
2.
3.

Tredje start per deltagare
Andra start för icke l-kretsskyttar
Andra start för L-krets skyttar

Klass- och vapengruppsindelning
A1,A2, A3, B1, B2, B3
C1, C2, C3, Dam C1, Dam C2, Dam C3.
Junior, Vet Yngre, Vet Äldre.
R1, R2, R3, endast vid fältskjutning och mil. Snabb.
Klasser kan slås samman enl skjuthandboken. Start i
flera vapengrupper är tillåtet, dock skall i sådant fall
anmälan ske före kl 0900. Arrangören väljer själv i
inbjudan om en av dessa måste vara C.

Startavgifter
Samtliga startavgifter vid kretstävlingar i fältskjutning,
mil.snabb och precision gäller med 100:- per start.
Samtliga startavgifter inbetalas till kretsens bankgiro
0462-2718 vid föranmälan samt till kretsens konto vid
betalning på plats. Kretsen tillhandahåller möjlighet att
betala genom swish. 123 695 97 38
Arrangör kan erhålla förskott genom kretskassören.
Av startavgiften går 20:- till prispengar, 5:- till
flitpris, 15:- till kretsen, och resterande 60 kr per start
tillfaller arrangören.
Arrangören äger rätt ta ut mindre startavgift, samt att
reducera avgiften vid start i flera vapengrupper, vilket
då minskar arrangörens ersättning.

Priser
Prispengar utgår enligt fastställd förteckning.
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Anvisningar för tävlingar

Kretsmästerskap

Fältskjutningar: Skall omfatta minst 8 stationer. Banan skall förgranskas av från kretsen utsedd funktionär.
Precisionsskjutningar: Skall omfatta 7 serier.
Mil.snabb: 12 serier.

Rätt att deltaga har samtliga skyttar tillhörande
Kristianstads Pistolskyttekrets om inte annat sägs i
skjuthandboken mom B.1.3 För att räknas som
mästerskap fordras minst 3 deltagare i vapengruppen
samt att det finns deltagare från minst 2 föreningar.

Vapenkontroll

Mästerskap krutvapen

Skall finnas enligt kretsens anvisningar. Kretsen utser
vapenkontrollanter till varje tävling.

Individuellt: I vapengrupperna A, B, C, Dam C,
Jun C, Vet YC, Vet ÄC och vid fältskjutning och mil.
snabb även vapengrupp R,
Lag: Förutanmält 3-mannalag i vapengrupp C.
Förutanmält 2-mannalag i vapengrupperna
Dam C, Vet C och Jun C, samt A, B och R.
Skytt kan endast delta i ett 2- eller 3-mannalag i varje
vapengrupp.
Klubb får delta med obegränsat antal lag. ( I tävlingen om vandringspris räknas lag 1.)
Icke förutanmält 5-mannalag i vapengrupp
A, B, C och R.
Arrangören anmäler till kretskassören hur många anmälda individuella och lag som startar i resp vapengrupp, senast 10 dagar före tävlingen.

Resultatlista
Skall innehålla:
Tävling, tävlingsdag och arrangör,
samt individuell placering klassvis, namn, klubb, resultat, standardmedalj och prissumma.
Serietävling med tabell, samt uppgifter om
lagdeltagare.
Poängfordringar för kretsens prec- resp fältskyttemärke.
Koncept sänds till av kretsen utsedd funktionär för
granskning före utskick.

Klassindelning
Resultatlistan skall vara klubbarna och kretssekreteraren tillhanda senast 14 dagar efter tävlingen.
(1 ex till kretssekreteraren som ombesörjer distr. till
klubbar i L- o M-krets, förbund och kretsens
funktionärer. E-post godtages).
Preliminär resultatlista mailas Till kretsen för
publicering på kretsens hemsida helst under
tävlingsdagen.
Resultatgivning sker också genom Webshooter.

Årets bästa skyttar
Arrangeras i både Prec- och fältskjutning.
Gruppindelning Vapengrupp B o C
1. Klass 3
2. Klass 2 , Vet Y och Vet Ä
3. Klass 1, Junior
Gruppindelning Vapengrupp A o R
En lista utan klassindelning.
Högsta resultat räknas för tävling där start sker i flera
vapengrupper. Om skytt deltar i flera klasser hänförs
resultaten i gruppindelningen efter klasstillhörighet i
vapengrupp C.
Årets 5 bästa resultat från samtliga kretstävlingar i lkrets räknas i sammandraget. För kretsmästerskap och
skånemästerskap räknas resultaten i grundomgången.

Samma som vid kretstävlingar.

Skjutdagar
Fastställs av Svenska Pistolskytteförbundet.
Dagarna kan med förbundets godkännande vid behov
ändras enligt kretsens beslut.
Om kretsmästerskap i någon vapengrupp genomförs
vid annan kretstävling skall denna vapengrupp
genomföras först för de deltagare som skjuter
mästerskapet.

Genomförande
Fältskjutning: Mästerskapet skall omfatta minst 8
skjutstationer om 6 skott. Tävlingen genomförs vapengruppvis där vapengrupperna A och R skjuts i samband
med kretstävling enl. kretsens tävlingsprogram, medan
vapengrupp B och C skjuts samlat.
Precisionsskjutning: Mästerskapet genomförs
vapengruppvis där vapengrupp A och B skjuts ena
dagen, medan vapengrupp C skjuts den andra dagen.
Mästerskapet består av huvudskjutning omfattande 7
serier. Finalskjutning omfattar 3 serier.
En provserie föregår första o andra omgången.
Huvudskjutningen är öppen för alla skyttar oavsett
klass. I finalskjutningen deltar skyttar enl.
skjuthandboken mom. B.4.5.1
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Mästerskap luftvapen

Startavgifter
Fältskjutning: Indiv. 100:- Lag 0:Banskjutning: Indiv. 100:- Lag 0:Mil.snabb:
Indiv. 100:- Lag 0:Tillägg för efteranmälan utgår med 20:- per start
Fördelning: 20:- går till priser, 15:- går till kretsen. 5:går till flitpriser. Resten tillfaller arrangören exkl extra
tillägg för efteranmälan. Startavgifter insätts på
kretsens bankgiro 0462-2718 eller via swisch. 123 695

Klassindelning
Damer, Herrar,
Klass LP 9, LP 11, LP 13, flickor och pojkar
sittande med stöd
LP 15 S pojkar o flickor stående med stödhand,
LP 15 FF LP 15 PF, LP 17 F, LP 17 P, LP 20 F,
LP 20 P, stående utan stödhand.

97 38

Anmälan

Skjutdagar

Föranmälan till arrangörsklubben senast 14 dagar före
tävling. Efteranmälan mot extra avgift och i mån av
plats. Lag går att efteranmäla.

Fastställs av kretsen.

Priser

40 eller 60 skott för klasserna Herr och Herr Jun,dam
Jun LP 17 och LP 20 enligt arrangörens bestämmande,
övriga 40 skott.

Mästerskapstecken individuellt: Utdelas i valörerna
guld, silver & brons. Mästerskapstecken tillhandahålls
av kretsen.
Vid färre än 3 anmälda deltagare i en vapengrupp
räknas detta ej som mästerskap och endast hederspriser
utgår. Vid 3 anmälda skyttar utdelas Guld, 4-5 skyttar
Silver, och vid 6 eller fler Brons.

Mästerskapsplakett lag: Utdelas i valörerna guld,
silver
& brons till klubben och lagskyttarna.
Plaketter tillhandahålls av kretsen.
Plaketter utdelas enligt nedan:
3
anmälda lag
Guld
4 – 5 anmälda lag
Guld & Silver
6 lag eller fler
Guld, Silver & Brons
I prislistan skall framgå vilka som ingår i de 3 bästa
lagen.

Individuellt: Mästerskapstecken enligt ovan.
Prisutdelning hålls efter varje vapengrupp. Vid
fältskjutning kan prisutdelning för vapengrupp B och C
hållas samtidigt, Prispengar enligt lista.
Prislistan grundar sig på slutresultatet.

Genomförande

Startavgifter
Indiv, 100:Fördelning: 20:- till priser 20:- till kretsen.
Arrangören meddelar kretskassören antal skyttar i resp.
klass senast 10 dagar före tävling. Avgiften för priser
o krets insätts på kretsens bankgiro 0462-2718.

Anmälan
Föranmälan till arrangörsklubben senast 14 dagar
före tävling.

Priser
Mästerskapstecken
3 anmälda skyttar
Guld
4 - 5 anmälda skyttar Guld - Silver
6 eller fler skyttar
Guld - Silver - Brons
Skyttar som ej får pris erhåller Diplom med utskriven placering. (Gäller ej Herr, Dam o Junior)
Prispengar enligt lista.
Prislistan grundas på slutresultatet.
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Mästerskap Falling Target
Klassindelning
1. Lp 9-11-13 sammanslagna klasser
2. Lp 15-20 sammanslagna klasser
3. Seniorer dam o herr, sammanslagna klasser
4. Veteraner sammanslagna klasser

Skjutdagar
Fastställs av kretsen.

Kretsens serietävling
Anordnas i prec- och fältskjutning.
Serien i precision genomförs som enkel- eller
dubbelserie beroende på antalet anmälda lag.
Matcherna skjuts efter överenskommelse mellan
mötande lag och i enlighet med reglerna i inbjudan.
Serien i fältskjutning genomförs i enlighet med
reglerna i inbjudan.
I fältskjutning räknas endast träff. (Ej antal figurer).

Poängsystem
Genomförande
Grundomgång: fritt antal provskott under 7 minuter,
följt av grundomgång om 40 skott. De 8 bästa i varje
klass går vidare till kvartsfinal, semifinal och final
enligt utslagningsmodell.

Startavgifter
Individuellt 100:- varav 20:- till priser och 20:- till
kretsen. Avgiften för priser insätts på kretsens bankgiro
0462-2718.
Anmälan
Föranmälan till arrangörsklubben senast 14 dagar före
tävling.
Priser
Mästerskapsplakett utdelas i valörerna guld, silver och
2 brons till båda treorna. Mästerskapsplaketter
tillhandahålls av kretsen.
Utdelas enligt nedan;
3 anmälda skyttar
guld
4 – 5 anmälda skyttar guld o silver
6 eller fler anmälda skyttar guld, silver o brons.
Prispengar enligt lista
Prislistan grundas på slutresultatet

Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord 1 poäng förlorad 0 poäng. Om båda lämnar WO 0 poäng.
Lagresultat och lagsammansättning skall anslås
fortlöpande på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.
Serien avslutas med en finalomgång där det direkt
avgörs placeringarna 1 o 2, resp 3 o 4 i möte mellan
ettan o tvåan i serien resp trean o fyran i serien. Om
något lag inte kommer till finalen kan serieledaren
ringa in nästa lag i tabellen. Det lag som inte kommer
till finalen erhåller inte något pris.
Upp- och nedflyttning:
För precisionsserien: Sista lag flyttas ned en
div och vinnande lag flyttas upp en div.
För fältskytteserien: kval mellan de två sista lagen i
serien och de lag som anmäler sig till kvaltävlingen

Anmälan
Anmälan om deltagande i serien skall ske för varje år.
Kretsens serieledare skickar inbjudan/anmälan före
resp. grens tävlingsstart. I anmälan skall anges
lagledare för varje lag.
Lagmedlemmarna för fältskjutning anmäls via
Webshooter och lagen har fasta starttider samlat med
skyttarna i mötande lag. Starttid är ca kl. 09.00 och i
patrullerna närmast därefter.

Avgifter
Enl. inbjudan.

Debiteras resp. klubb
av kretskassören.

Priser
Priser till finalerna anskaffas genom kretsen, samt för
fältskytteserien utgår fasta prispengar till klubben.
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Luftpistolserien
Skjuts i matcher där 2 lag möts i varje match. Båda
lagen skjuter samtidigt på en ort.

Genomförande
Lagen består av 3 skyttar, som möter varje skytt i
motståndarlaget i en serie om 10 skott, antingen mot
ordinarie tavla eller falling target. Hemmalaget avgör
vilket. Max en sittande skytt får ingå i laget. LP 15 får
använda stödhand.
Provskott: fritt antal före varje Match (10 skotts
serie).
Poängsystem: Vunnen individuell match ger 2 poäng
oavgjort 1 poäng och förlorad ger 0 poäng.
En skytt kan maximalt få 6 poäng.
Skyttarnas matchpoäng läggs ihop till ett matchresultat. För lagen gäller poäng enl ovan.
Matcher: Skjuts under en 14-dagars period enligt
av tävlingsledaren uppgjort program. Hemmalagets
ledare tar kontakt med bortalagets för att bestämma
tävlingsdag.
Tävlingsresultatet: Meddelas till tävlingsledaren av
hemmalagets ledare.

Wo: Om lag lämnar Wo blir skjutresultatet 26 - 6 till
motståndarlaget.

Kretsens Hemmabanetävling i
precisions-skjutning.
Rätt att delta har samtliga skyttar tillhörande
Kristianstads Pistolskyttekrets och som innehar
pistolskyttekort.
Individuell tävling: Ej föranmälan
Lagtävling: Förekommer ej.

Vapengrupp/Klass
C1,C2,C3, Dam C1, Dam C2, Dam C3,
Junior, Vet Yngre, Vet Äldre, A1,A2,A3, B1,B2,B3 .

Genomförande
7 serier enligt förbundets bestämmelser för rikstävlingen. Varje skytt skjuter 2+2+3 serier per spegel.
Resultat redovisas till tävlingsledaren på utsända
skjutkort.
Resultat skall, för att räknas vara tävlingsledaren
tillhanda senast 3 dagar efter sista tävlingsdag.

Startavgift
25:- per individuell start, varav 5:- går till flitpriset och
20:- till priser.
Startavgifterna inbetalas klubbvis till kretsens
bankgiro.

Anmälan
Enligt inbjudan.

Startavgifter
50:- per lag som inbetalas på kretsens bankgiro
0462-2718.

Antal lag
Om antalet lag överstiger 6 delas serien zonvis. När
zonerna skjutit färdigt möts segrande lag i en final.

Serieledare
Utses av kretsstyrelsen. Inbjudan utsänds av serieledaren.

Skånemästerskap
Arrangeras gemensamt och växelvis av Kristianstads
Pistol-skyttekrets och Malmöhus Pistolskyttekrets i
fältskjutning och precisionsskjutning och i
vapengrupperna C, DamC, Jun, Vet..
Bestämmelserna är under omarbetning i diskussion
mellan kretsarna. Uppdatering kommer.

.
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